
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES Nº 01 /2018-APM

O CORONEL PM, COMANDANTE DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR,
no uso de suas atribuições legais, previstas nos termos do Art. 4, inciso XII do Regulamento
da Academia de Polícia Militar, de 19 de março de 2015, c/c Art. 6º, inciso II, da Resolução
nº 4210, de 23 de abril de 2012, em conformidade com o inciso V do Art. 2º da Lei estadual
nº 18.185/09, considerando a necessidade de completar as vagas ociosas para a docência
no  complexo  da  APM,  não  preenchidas  pelos  professores  Assistentes,  torna  pública  a
abertura de inscrições para professores das categorias Auxiliar  I  e II  para os cursos da
Escola de Formação de Oficiais (EFO), executados no ano de 2019, e estabelece normas
para a realização do processo nos seguintes termos:

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Não se constitui, o processo de credenciamento tratado por este Edital, em concurso
previsto no artigo 37, inciso II, da Constituição da República, nem a este se equipara para
quaisquer  fins  ou  efeitos,  tendo  por  finalidade o  exercício  temporário  da  docência  na
Educação de Polícia Militar (EPM), no prazo de validade do processo.

1.2 Este processo de credenciamento terá validade de 02 (dois) anos, contados a partir de
01 de Janeiro de 2019, podendo ser, a critério do Comando da APM, prorrogado por mais
01 (um) ano.

1.3 A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) possui,  nos termos da legislação vigente,
Sistema  de  Ensino  próprio  dispondo  que  a  Educação  de  Polícia  Militar  (EPM)  é um
processo formativo, de essência específica e profissionalizante, desenvolvido por  meio
do  ensino,  integrado  à  pesquisa  e  à  extensão,  possibilitando ao discente policial
militar  adquirir  competências para as atividades de polícia ostensiva de preservação da
ordem pública.

1.4 A  Educação  de Polícia  Militar  abrange  cursos que visam à formação,  ampliação  e
atualização  das  competências  necessárias  ao  desempenho  dos  cargos  existentes  na
PMMG.

1.5 A Academia de Polícia Militar (APM), unidade da PMMG em nível tático, gestora do
sistema de EPM, é uma  Instituição de Ensino Superior  (IES)  credenciada pelo Sistema
Estadual de Educação nos termos do Decreto Estadual s/n. de 29 de novembro de 2005 e
recredenciada pela Resolução da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior n. 18, de 2 de fevereiro de 2016.



1.6 O corpo docente da EPM é constituído de professores militares e civis, nas categorias
de Professor Assistente, Professor Auxiliar I e Professor Auxiliar II, qualificados nas diversas
áreas do conhecimento, conforme exigências deste Edital e normas internas da PMMG, a
serem  designados/contratados  para  o  exercício  de  função  temporária  e  específica  de
docência.

1.7 Para fins previstos neste Edital serão consideradas as seguintes categorias:

I - Professor Assistente: é o policial militar ou servidor civil dos quadros da Polícia Militar,
lotado no complexo da APM, que além da docência, realiza atividades de gestão do ensino,
pesquisa e extensão. 

II - Professor Auxiliar I: é o policial militar ou servidor civil efetivo ou de função pública dos
quadros da Polícia Militar, não lotados no complexo da APM e que, a título eventual e por
tempo estritamente determinado, exercerá a docência nos cursos da EPM, suprindo a falta
temporária de professores Assistentes da APM. 

III - Professor Auxiliar II: é o civil sem vínculo funcional com a PMMG que eventualmente,
e por tempo estritamente determinado, exercerá a docência nos cursos da EPM, suprindo a
falta temporária de professores Assistentes da APM.

1.7.1  Para efeitos deste Edital, os militares de outras Instituições pertencerão à categoria
dos Auxiliares II.

1.8 Os candidatos poderão se credenciar em, no máximo, 03 (três) disciplinas.

1.9 A  titulação mínima para a docência  na EFO será a de Pós-Graduação  lato  sensu,
observada a exigência de um terço de mestres e doutores para a composição do corpo
docente da Escola.

2 REQUISITOS GERAIS PARA O CREDENCIAMENTO 

2.1 Para os civis:

2.1.1 Possuir idoneidade moral; 

2.1.2 Possuir registro na plataforma Lattes/CNPQ, atualizado no ano do credenciamento,
comprovado pela apresentação do currículo.

2.1.3 Possuir  a certidão  negativa  de antecedentes  criminais  da Polícia  Civil,  da  Polícia
Federal, da Justiça Estadual (inclusive Juizado Especial) e da Justiça Federal.

2.1.4 Possuir a experiência mínima de 02 (dois) anos como docente na Educação do Ensino
Superior,  comprovada  por  meio  de  declaração  ou  atestado  emitido  pela  respectiva
Instituição de Ensino Superior (IES) ou Escola/Centro da APM.



2.1.5 Não se enquadrar em qualquer das condições abaixo previstas (modelo de declaração
constante no “Anexo D” deste Edital): 

a) estiver cumprindo sentença penal; 

b) for privado ou suspenso do exercício de cargo ou função, nos casos previstos em lei; 

c) estiver interditado judicialmente;

2.1.6 Os documentos descritos nos itens 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4, bem como os anexos “A” e “D”
deste Edital, preenchidos e assinados, deverão ser entregues em data e local constantes do
Cronograma do  Anexo  “B”  deste  Edital,  dentro  de  envelope  tamanho A4,  devidamente
identificado (conforme modelo constante do Anexo “C” deste Edital).

2.2 Para os policiais militares:

2.2.1 Possuir idoneidade moral;

2.2.2 Ser, no mínimo, 1º Tenente da PMMG.

2.2.3 Estar  classificado no conceito A,  se do serviço ativo,  comprovado pelo extrato do
Sistema Informatizado de Recursos Humanos ou declaração da Seção Administrativa de
sua Unidade.

2.2.4  Estar aprovado no TPB, se do serviço ativo,  comprovado pelo extrato  do Sistema
Informatizado ou declaração da Seção Administrativa de sua Unidade.

2.2.5 Possuir registro na plataforma Lattes/CNPQ,  atualizado no ano do credenciamento,
comprovado pela apresentação do currículo.

2.2.6 Possuir a experiência mínima de 02 (dois) anos como docente na Educação do Ensino
Superior,  comprovada  por  meio  de  declaração  ou  atestado  emitido  pela  respectiva
Instituição de Ensino Superior (IES) ou Escola/Centro da APM.

2.2.7 Não se enquadrar em qualquer das condições abaixo previstas (modelo de declaração
constante no “Anexo D” deste Edital): 

a) estiver cumprindo sentença penal; 

b) estiver em deserção, extravio ou ausência; 

c) for submetido a processo administrativo de caráter demissionário ou exoneratório;

d) for privado ou suspenso do exercício de cargo ou função, nos casos previstos em lei; 

e) estiver interditado judicialmente;

f) estiver em licença para tratar de interesse particular, sem vencimento; 

g) estiver no exercício de cargo público civil temporário;



h) estiver preso à disposição da justiça ou sendo processado por crime doloso previsto em
lei  que  comine  pena  máxima  de  reclusão  superior  a  dois  anos,  desconsideradas  as
situações de aumento ou diminuição de pena ou nos crimes previstos nos Títulos I e II, nos
Capítulos II e III do Título III e no Capítulo I do  Título VII do Livro I da Parte Especial do
Código Penal Militar.

2.2.8 Apresentar declaração do chefe direto para de que está ciente de sua participação no
processo de credenciamento na Academia de Polícia Militar, conforme Anexo “I”. 

2.2.9 Os documentos descritos no 2.2.3 a 2.2.7, bem como versão impressa da ficha de
inscrição  assinada  (Anexo  “A”)  e  anexo  “I”,  deverão  ser  entregues  dentro  de envelope
devidamente  identificado  (conforme  modelo  constante  do  Anexo  “C”),  em  data  e  local
constantes do cronograma do Anexo “B” deste Edital.

2.3 A  comprovação  das  informações  constantes  no  Currículo  Lattes,  bem  como  do
cumprimento dos requisitos específicos de cada disciplina (descritos no Anexo “E” deste
edital),  declarados  na  ficha de inscrição,  será  feita  no  período  destinado  à  entrega  de
documentação (conforme cronograma constante no Anexo “B” deste Edital), estando sujeito
o candidato à eliminação imediata do processo de credenciamento,  caso não apresente
quaisquer dos documentos. 

2.3.1 Os diplomas de mestrado e/ou doutorado obtidos no exterior somente serão aceitos
se revalidados por instituição brasileira, observado o disposto nos §§2º e 3º do art. 48 da
Lei n.º 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional. 

2.3.2 O diploma de mestrado e/ou doutorado, expedido por instituição nacional, poderá ser
substituído  por  declaração  de  conclusão  do  curso  (válida  por  90  dias),  devidamente
acompanhado  de  manifestação  da  instituição  de  ensino  emitente,  de  que  o  curso  é
reconhecido por órgão competente do sistema educacional.

3 DA INSCRIÇÃO 

3.1 A  inscrição  será  feita  por  meio  do  link  indicado  no  site da  APM
(http://www.pmmg.mg.gov.br/apm),  dentro  do  período  estabelecido  no  cronograma
constante no Anexo “B” deste Edital.

3.2 O preenchimento dos dados pessoais no ato da inscrição é de inteira responsabilidade
do  candidato,  que  assume  suas  declarações,  podendo  responder  penal,  civil  e
administrativamente pelos dados lançados. 

3.2.1 Antes de efetivar a inscrição, o professor deverá conferir minuciosamente todos os
dados informados.

3.2.2  A  constatação  de  irregularidades/fraudes  na  inscrição  ou  de  divergência  entre  o
declarado e os documentos de identificação, em qualquer época, implicará na eliminação do
candidato.



3.2.3  A  inscrição  no  processo  de  credenciamento  implica  na  aceitação  irrestrita  das
condições estabelecidas neste Edital, bem como de todas as normas que o norteiam, em
relação às quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

4 DAS FASES 

4.1 O  processo  de  credenciamento  será  realizado  por  comissão  designada  pelo
Comandante  da  APM  e  consiste  em  duas  fases,  ambas  de  caráter  eliminatório  e
classificatório.

4.2 Primeira Fase

4.2.1 A Primeira Fase é constituída de Análise  do Currículo e será pontuada conforme
Anexo  “F”  deste  Edital.  A  aferição  dos  pontos  será  feita  por  meio  das  informações
registradas  pelo  candidato  na  ficha  de  inscrição  e  no  currículo  Lattes. Em  caso  de
inconformidade entre a ficha de inscrição e o Currículo Lattes, será considerado o último.

4.2.2 A nota mínima para aprovação na primeira fase do credenciamento é de 26 (vinte e
seis) dos 50 (cinquenta) pontos distribuídos.

4.2.3 Será eliminado da Primeira Fase aquele que:

4.2.3.1 Não possuir a titulação mínima exigida para ministrar a disciplina pretendida;

4.2.3.2 Não preencher os requisitos específicos previstos no Anexo “E” neste edital;

4.2.3.3 Tiver sido descredenciado conforme normas de Educação de Polícia Militar;

4.2.3.4 Praticar qualquer ato atentatório à lisura do procedimento ou contra os membros da
comissão;

4.2.3.5 Não indicar a(s) disciplina(s) a que pretende lecionar;

4.2.3.6 litigar contra o Estado ou a administração militar na condição de autor ou procurador
em ações relativas à justiça e /ou disciplina.

4.2.4 A divulgação do resultado da primeira fase ocorrerá conforme cronograma do Anexo
“B”, no site da APM (http://www.pmmg.mg.gov.br/apm).

4.2.5 Serão convocados para a Segunda Fase 1,5 (um vírgula cinco) vezes no número de
vagas por disciplina, devendo o classificado, dentro das vagas, se apresentar na data/hora
constante  na  convocação  para  a  Banca  de  Avaliação  Didática,  conforme  cronograma
constante no Anexo “B”.



4.3 Segunda Fase

4.3.1 A Segunda Fase,  constituída de Avaliação Didática,  ocorrerá conforme Anexo “G”
deste Edital, sendo seu objetivo verificar o conhecimento sobre o tema afeto à disciplina
pretendida pelo candidato, bem como o seu desempenho didático. 

4.3.2 A aula terá a duração de 20 (vinte) minutos, versando sobre um dos tópicos da área
de conhecimento da disciplina, conforme publicação prévia.

4.3.3 O  equipamento  multimídia  será  disponibilizado  pela  Escola,  devendo  o  professor
trazer o notebook, caso for utilizar este recurso. 

4.3.4 O professor deverá entregar aos membros da Banca um plano de aula contendo os
seguintes  tópicos:  1.  Objetivos  (claros,  coerentes  e  adequados  ao  tema);  2.  Conteúdo
(coerência na subdivisão dos temas e adequação ao tempo disponível de 20 minutos); 3.
Abordagem metodológica (exequível, organizada, prevendo material didático adequado ao
tema, inovação e criatividade) e 4. Referências (atuais, e segundo a ABNT).

4.3.5  A nota mínima para aprovação na segunda fase é de 60 (sessenta) dos 100(cem)
pontos distribuídos.

4.3.6 A divulgação do resultado da Segunda Fase ocorrerá conforme cronograma do Anexo
“B”, no site da APM (http://www.pmmg.mg.gov.br/apm).

5 CRITÉRIOS DE DESEMPATE

5.1 Professores Auxiliares I

a) Maior nota na Banca de Avaliação Didática;
b) Maior titulação;
c) Maior nota na experiência em docência;
d) Maior nota na experiência técnica;
e) entre dois civis, o de maior idade;
f) entre os policiais militares, o de maior antiguidade;
g) entre o civil e policial militar, este último terá preferência.

5.2 Professores Auxiliares II

a) Maior nota na Banca de Avaliação Didática;
b) Maior titulação;
c) Maior nota na experiência em docência;
d) Maior nota na experiência técnica;
e) Maior idade.

6 RESULTADO FINAL

6.1  O  resultado  final  do  credenciamento  será  organizado  por  disciplina  e  nota  de
classificação (soma das notas das fases), e divulgado conforme cronograma do anexo “B”



deste  Edital  no  site  da  APM  (http://pmmg.mg.gov.br/apm)  e  na  Intranet
(www.intranetpm.mg.gov.br). 

7 RECONSIDERAÇÃO DE ATO/RECURSO

7.1  Das decisões do Presidente da Comissão cabe pedido de reconsideração de ato no
prazo de 02 (dois) dias úteis, sem efeito suspensivo, a partir da divulgação do ato no site
www.pmmg.mg.gov.br/apm, conforme Anexo “H”.

7.2 Do indeferimento do pedido de reconsideração de ato caberá recurso ao Comandante
da APM, sem efeito suspensivo, em grau terminativo, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a
partir da divulgação do ato no site www.pmmg.mg.gov.br/apm.  

7.3 Os pedidos de  reconsideração e os recursos serão protocolados pessoalmente pelo
professor  ou mediante  procuração original,  assinada  por  ele,  com cópia  da  carteira  de
identidade do procurado e do procurador, (não será aceita cópia da procuração, documento
escaneado e impresso ou outro tipo de procuração), na Divisão de Ensino da Academia de
Polícia Militar (APM) na Rua Diabase, n. 320 – Bairro Prado – Belo Horizonte/MG, em dias
úteis, no horário de 08:30h às 11:00h e de 13:00h às 16:00h nas segundas, terças, quintas
e sextas-feiras, e de 08:30h às 12:00h nas quartas-feiras.

8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 A  designação/contratação  de  professores  será  procedida  a  partir  da  quantidade  de
vagas disponibilizadas (conforme Anexo “E” deste Edital) e seguirá a ordem de classificação
decorrente  do  processo  de  credenciamento,  observando-se  a  titulação  necessária  para
constituir o quadro de docentes de cada curso.

8.2 O professor civil credenciado, caso seja convocado para o exercício da docência, será
parte  de contrato  jurídico  de direito  administrativo,  com fundamento  na Lei  Estadual  nº
18.185/09,  regulamentada  pelo  Decreto  Estadual  nº.  45.155/09,  não  gerando  vínculo
empregatício, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), entre o contratado e
o Estado de Minas Gerais.

8.3 O  professor  policial  militar  credenciado,  caso  seja  convocado  para  o  exercício  da
docência, será designado para a função, nos termos da legislação vigente aplicável.

8.4 O docente contratado que seja servidor público da administração direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo, nos termos do artigo 18, II, da Lei Estadual nº 19.973/11,
na  redação  dada  pela  Lei  Estadual  nº  20.336/12,  não  poderá  exercer  atividades  de
docência  na  escola/centro  que  ultrapassem  o  limite  de  240  (duzentas  e  quarenta)
horas/anuais. 

8.5 Deverá ainda ser observado pelos servidores públicos designados, o disposto nos §§ 2º
e  3º  do  artigo  18  da  Lei  Estadual  20.336/12,  que  diz  respeito  ao  recolhimento  de
contribuições previdenciárias.

http://www.pmmg.mg.gov.br/ap


8.6 Os  professores  contratados/designados,  receberão  o  valor  dos  honorários-aula
previstos na Resolução 4.475 de 17 de maio de 2016, multiplicado pela carga horária da
disciplina que ministrarem.

8.7 O  professor  acionado  para  assumir  a  docência  deverá  observar,  além  das
regulamentações posteriores da SEPLAG, o seguinte:

8.7.1 A Constituição Federal  em seu inciso XVI,  do art.  37 determina que “é vedada a
acumulação de cargos públicos,  exceto,  quando houver compatibilidade de horários,
observados em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; [...].

8.7.2 O Decreto n. 45.841, de 26Dez11, o qual dispõe sobre processo de acumulação de
cargos, funções ou empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta
do poder executivo, esclarece em seu art. 4º o seguinte: “será considerado cargo científico
aquele para cujo exercício é exigida de seu titular formação em nível superior de ensino e
cargo técnico aquele para cujo exercício é exigida de seu titular  formação em nível  de
ensino médio,  com habilitação para o exercício de profissão técnica.  § 1º considera-se
cargo de professor aquele cuja atribuição principal é a regência de turmas ou de aulas. § 2º
a simples denominação de técnico ou científico não caracterizará como tal o cargo que não
satisfizer as exigências deste artigo. § 3º Poderá ser considerado técnico, o cargo cujas
atribuições lhe emprestem características de técnico.”

8.7.3 A não observância do disposto na norma acarretará no indeferimento do pagamento
das aulas ministradas.

8.8 O docente credenciado neste Edital  poderá, em caso de necessidade,  ser acionado
para dar aulas nos demais cursos da APM.

8.9 Os casos omissos serão resolvidos pelo Comandante da APM.

8.10 Fazem parte deste Edital os seguintes anexos:

“A” – Ficha de Inscrição.
“B” – Cronograma.
“C” – Modelo de identificação do envelope de documentação do candidato.
“D” – Modelo de Declaração de ciente do Chefe Direto.
“E” – Requisitos Específicos por Disciplina/Ementas e Vagas. 
“F” –  Ficha de Análise de Currículo. 
“G” – Ficha de Avaliação Didática.
“H” – Modelo de Reconsideração de Ato/Recurso.

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2018

(a) MÁRCIO FLÁVIO DE MOURA LINHARES, CORONEL PM
COMANDANTE DA APM



EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES - APM - 001/2018

ANEXO A 
 FICHA DE INSCRIÇÃO

1-DADOS PESSOAIS:
(  )  Civil (  ) Policial Militar P/G: Unidade em que serve:

Nome:
Endereço residencial:
Telefone fixo: Celular:
E-mail:
Nível de Instrução:( )Superior ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado
2-  DISCIPLINAS  PARA  AS  QUAIS  SE  CANDIDATA  (verificar  se  preenche  os requisitos
constantes do ANEXO “D”):
Nome da disciplina 01:

Nome da disciplina 02:

Nome da disciplina 03:

3-  FORMAÇÃO  ACADÊMICA  (inserir  cursos  superiores,  especializações/mestrados  e
doutorados)

3.1 Cursos de Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado:

Curso   1:  ( ) Graduação ( ) Especialização ( )Mestrado ( ) Doutorado
Nome do curso:

Curso 2  :  ( ) Graduação ( ) Especialização ( )Mestrado ( ) Doutorado

Nome do curso:
Curso 3  :  ( ) Graduação ( ) Especialização ( )Mestrado ( ) Doutorado
Nome do curso:
4- EXPERIÊNCIA DOCENTE: 
4.1 Experiência docente (sala de aula) na Educação Superior:
(  )  Acima de 02 até 04 anos (  ) Acima de 04 até 10 anos. (  ) mais de 10 anos

4.2  Experiência  técnico-profissional  que  guarde  relação  com a  disciplina  (descrever  de
acordo com os pré-requisitos do Anexo “E”)
(  )  mais de 01 ano até 03 anos (  ) Mais de 03 anos até 10 anos(  ) Mais de 10 anos
Declaro que estou ciente de que a documentação será conferida e analisada  pela Subcomissão
respectiva e que tenho ciência de que, a partir desta inscrição, devo acompanhar as publicações
no site da PMMG/APM ou intranet para cientificar-me dos demais atos do procedimento.

ASSINATURA DO CANDIDATO

Recebemos a documentação no dia _____/_____/____

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO QUE RECEBEU A DOCUMENTAÇÃO

 



ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES - APM - 001/2018

ANEXO B - CRONOGRAMA 

Data/Hora Atividade Divulgação/local

24/09/18 Publicação do Edital Através do site: www.pmmg.mg.gov.br/apm

24/09/18 a 30/09/18 Inscrição (on line) Através do site: www.pmmg.mg.gov.br/apm

01/10/18 a 04/10/18 Análise de Currículo pela Subcomissão Divisão de Ensino da APM, rua Diabase nº 320, Prado.

04/10/18 Resultado da 1ª Fase (Análise de Currículo) e
Convocação para a 2ª Fase (Avaliação Didática)

Através do site: www.pmmg.mg.gov.br/apm

08/10/18 a 19/10/18 Avaliação Didática Escola de Formação de Oficiais, rua Diabase nº 320, Prado.

23/10/18 Resultado Final Através do site: www.pmmg.mg.gov.br/apm

http://www.pmmg.mg.gov.br/apm
http://www.pmmg.mg.gov.br/apm
http://www.pmmg.mg.gov.br/apm
http://www.pmmg.mg.gov.br/apm


ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES - APM - 001/2018

ANEXO C 
MODELO DE IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DO CANDIDATO

PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DOCENTE N. 01/2018

CATEGORIA:     (    ) AUXILIAR I               (    ) AUXILIAR II

NOME: _____________________________________________________

DISCIPLINA(S)

1. ____________________________________ CURSO: _____________

2. ____________________________________ CURSO: ______________

3. ____________________________________ CURSO: ______________



ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES - APM - 001/2018

ANEXO D

DECLARAÇÃO

Eu, _________(Nome completo- se militar, incluir o número e posto)________,  declaro que

não me enquadro em qualquer das condições previstas no item1 2.1.5 (se civil) ou 2.2.7 (se

militar) do Edital de Credenciamento de Docentes n. 01/2018/APM.

Belo Horizonte, ______ de _____________ de 2018.

____________________________________________________________

1 não se enquadrar em qualquer das condições abaixo previstas:
- estiver cumprindo sentença penal; (civil ou militar)
- estiver em deserção, extravio ou ausência; (apenas militar)
- for submetido a processo administrativo de caráter demissionário ou exoneratório; (apenas militar)
- for privado ou suspenso do exercício de cargo ou função, nos casos previstos em lei; (civil ou militar)
- estiver interditado judicialmente; (civil ou militar)
- estiver em licença para tratar de interesse particular, sem vencimento; (apenas militar)
- estiver no exercício de cargo público civil temporário; (apenas militar)
-  estiver preso à disposição da justiça ou sendo processado por crime doloso previsto em lei  que

comine pena máxima de reclusão superior a dois anos, desconsideradas as situações de aumento ou
diminuição de pena ou nos crimes previstos nos Títulos I e II, nos Capítulos II e III do Título III e no
Capítulo I do Título VII do Livro I da Parte Especial do Código Penal Militar. (apenas militar)



ANEXO “E”
REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA DOCÊNCIA NAS DISCIPLINAS/EMENTA E VAGAS

ABORDAGEM HISTÓRICA, SOCIAL E PSICOLÓGICA DA VIOLÊNCIA
REQUISITOS  (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG  ou Civil
-Titulação  mínima:  Pós-Graduação  lato  sensu em
criminalidade,  violência  e  Segurança  Pública  e/ou  na
área de sociologia.

Principais  pensadores  da  sociologia-  Sociologia  Criminal-
Noções  Gerais  de  Criminologia-  O crime como problema
sociológico  modelos-  Vitimologia-  Controle  social  dos
delitos-  Violência  na  atualidade  e  fatores  de  risco
associados.

CHO 1

ANÁLISE CRIMINAL
REQUISITOS  (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG 
-  Titulação  mínima:  Pós-Graduação  lato  sensu em
Criminalidade , Violência e Segurança Pública.
- Específicos: 
- Experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos em Análise
Criminal.

Histórico da Análise Criminal- Análise Criminal e o seu
campo  de  atuação-  Estatística  Aplicada  a  Análise
Criminal-Mapeamento  da  Criminalidade-Produção  de
Relátorios e Diágnósticos Criminais. CFO 2 2

(*) Nos  cursos de graduação e pós- graduação  serão utilizadas as áreas de conhecimento definidas pelo CNPq.
(**) A ementa serve apenas como referência e pode ser alterada de acordo com a demanda institucional.



ARMAMENTO E TIRO POLICIAL
REQUISITOS (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG 
-  Titulação  mínima: Pós-Graduação  lato  sensu  em
qualquer área do conhecimento.
- Específicos: - Curso de Especialização em Armamento
e Tiro e de Qualificação de Atiradores (CEAT) ou
- Curso de Capacitação em Treinamento  com Arma de
Fogo (CCTAF) ou

 Curso de Armamento e Tiro (CAT).

Histórico  das  Armas  de  Fogo  e  Munições-Conceito  e
Classificação  das  Armas  Leves  Sistemas  de
Funcionamento das Armas de fogo- 
Conceito  de  Balística  -Balística  Interior-Processo  do
Disparo-Balística  ExteriorAlcances-Balística  de
Ferimentos-Efetividade Balística-Proteção Balística-
Munições-Padrões Para Identificação de Munições
Tipos  de  Munição-Elementos  componentes  do  cartucho-
Estrangulamento  (choke)  Para  Espingardas-  Armas  de
Porte,  Fundamentos  de  Tiro  e  Tiro  Prático  -Revólver
TAURUS calibre .38 SPL
Fundamentos do Tiro-Tiro Prático Com Revólver Calibre .
38 SPL-Pistola Semiautomática IMBEL 9 mm e .40 S&W-
Tiro Prático Com Pistola IMBEL Calibre 9 mm e .40. 

CFO 1 2

CFO 2 2

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL
REQUISITOS (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG
-Titulação mínima: Pós-Graduação  lato  sensu na área
de comunicação

- Específicos:  experiência de 3 anos na PMMG na área
de comunicação em qualquer nível: estratégico, tático ou
de execução.

Sistema  de  Comunicação  Organizacional  da  PMMG
(Trajetória da comunicação na Polícia Militar) - Áreas de
atividade  da  assessoria  de  comunicação  organizacional:
Identidade  Organizacional;  Assessoria  de  Comunicação
Interna  -  Assessoria  de  Comunicação  Externa  e
Assessoria  de  Relacionamento  com  o  Cidadão  -
Comunicação  Visual  -  Assessoria  de  Imprensa  -
Assessoria de Cerimonial - Agremiações musicais.

CFO 2 3

(*) Nos  cursos de graduação e pós- graduação  serão utilizadas as áreas de conhecimento definidas pelo CNPq.
(**) A ementa serve apenas como referência e pode ser alterada de acordo com a demanda institucional.



DEFESA CIVIL
REQUISITOS  (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG.
-  Titulação  mínima:  Pós-Graduação  lato  sensu  em
qualquer área do conhecimento.

- Específicos: 
-  Curso de  Capacitação Básica em Proteção e Defesa
Civil ou Curso de Sistema de Comando em Operações;
-  experiência  de  pelo  menos  02  anos  na  área  de
proteção e defesa civil.

Conceituação  básica  em  Defesa Civil;desastres,
ameaça;risco;vulnerabilidade;eventoadverso;dano;Ciclo  de
Ação de Defesa Civil-  SINPDEC – PNPDEC e missões do
Órgão Municipal de Proteção e Defesa civil- Poítica nacional
de  proteção  e  defesa  civil  (pnpdec)-  Organização  da
proteção  e  defesa  civil  no  município  (roteiro  para
implantação  da  COMPDEC  e  atribuições  da  COMPDEC;
NUPDE - Monitoramento, alerta e alarme e Mapeamento de
Áreas de Risco-  Decretação de Situação de  Anormalidade:
Plano de Contingência-   Instrução Normativa02/16 – MI e
Transferência de Recursos Federais- SCO:Conceituação de
SCO: Princípios e características básicas do SCO; Comando
no SCO; Áreas e Instalações padronizadas. 

CFO 2 3

DEFESA PESSOAL POLICIAL
PRÉ-REQUISITOS  (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG ou Civil.
-  Titulação  mínima: Pós-Graduação  lato  sensu  em
qualquer área do conhecimento.
- Específicos:
- Curso de Professor de Defesa Pessoal Policial.

Fundamentos do Uso diferenciado da força e defesa pessoal
policial; defesas básicas; imobilizações táticas e algemação;
defesas avanças de emprego do bastão tonfa; fundamentos
de coordenação e controle de condução de preso.

CFO 2 2

CHO 1

(*) Nos  cursos de graduação e pós- graduação  serão utilizadas as áreas de conhecimento definidas pelo CNPq.
(**) A ementa serve apenas como referência e pode ser alterada de acordo com a demanda institucional.



DIREITO ADMINISTRATIVO
PRE-REQUISITOS (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

 - Policial Militar da PMMG ou Civil.
-  Titulação  mínima:  Pós-Graduação  lato  Sensu em
Segurança  Pública  e/ou  na  área  do  Direito
Administrativo.

- Específicos:
- Bacharelado em Direito;
- Experiência de pelo menos 02 anos no ramo do Direito
Administrativo.

Introdução  ao Estudo do Direito  Administrativo:  conceitos,
fontes  e  principiologia;  Organização  Administrativa
Brasileira; Atos Administrativos; – Poderes Administrativos; –
Serviço  Público;  –  Responsabilidade  Civil  do  Estado;  –
Improbidade Administrativa. 

CHO 1

DIREITO CONSTITUCIONAL
 PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG ou civil

-Titulação  mínima: pós-graduação  stricto  sensu  na
área do Direito.

- Específicos:
- Bacharelado em Direito;
- Experiência de pelo menos 02 anos no ramo do Direito
Constitucional.

Natureza  jurídica  e  objeto  do  direito  Constitucional-    Da
Constituição :  Conceitos;  Classificação; Objeto e conteúdo
das constituições;  Elementos  das  constituições; Ato  de
Disposições  Constitucionais  Transitórias  -  Espécies
normativas no Direito Brasileiro:  Emenda à Constituição e
Emenda a Projeto de Lei; Lei complementar; Lei Ordinária;
Lei  Delegada;  MedidaProvisória;  Decreto  Legislativo;
Resolução-  Direitos  e  deveres  Individuais  e  coletivos-
Remédios  Constitucionais-  Defesa  do  Estado  e  das
Instituições Democráticas.

-CHO 2

(*) Nos  cursos de graduação e pós- graduação  serão utilizadas as áreas de conhecimento definidas pelo CNPq.
(**) A ementa serve apenas como referência e pode ser alterada de acordo com a demanda institucional.



DIREITO CIVIL
 PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA  (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG ou civil.

-Titulação  mínima: Pós-Graduação  stricto  sensu em
Direito. 

- Específicos:
- Bacharelado em Direito.
-  Experiência  de pelo  menos 02 anos no ramo do Direito
Civil.

Responsabilidade  civil: Definição;Classificação;
Responsabilidade  por  atos  ou  fatos  lícitos;
Responsabilidade  por  atos  ilícitos;  Responsabilidade
contratual;  Responsabilidade  extracontratual;
Responsabilidade com dano e sem dano, com culpa e
sem culpa; Responsabilidade por fato próprio e por fato
de  outrem;  Responsabilidade  por  fato  de  coisa;  O
destino da responsabilidade por atos ilícitos
Responsabilidade por atos ilícitos :  Generalidades e
definição;  Elementos  do  ato  ilícito;  Antijuridicidade;
Culpabilidade;  Dano;  Nexo  causal  ;Responsabilidade
por  fato  de  outrem;  Responsabilidade  por  fato  de
coisa;Teorias  subjetiva  e  objetiva  da  responsabilidade
civil; Responsabilidade civil do Estado; Abuso de direito;
Enriquecimento ilícito.

CHO 2

DIREITO PENAL COMUM
 PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA  (**) CURSO VAGAS

Policial Militar da PMMG ou civil.
-Titulação mínima: Pós-Graduação stricto sensu em Direito.

- Específicos:
- Bacharelado em Direito.

Das espécies de penas: estudo dos artigos 32 a 52 do
Código Penal -  Da extinção da punibilidade: estudo dos
artigos 107 a 120 do Código Penal -  Dos crimes contra
a família: estudo dos artigos 235 a 249 do Código Penal
- Dos crimes contra a saúde pública: estudo dos artigos
267 a 285 do Código Penal - Da falsidade documental:
estudo dos artigos 297 a 299, 301 a 305 e 307.

CHO 2

(*) Nos  cursos de graduação e pós- graduação  serão utilizadas as áreas de conhecimento definidas pelo CNPq.
(**) A ementa serve apenas como referência e pode ser alterada de acordo com a demanda institucional.



DIREITO PENAL MILITAR
PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA  (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG ou civil.
-  Titulação  mínima: Pós-Graduação  stricto  sensu em
Direito.

- Específicos: 
- Bacharelado em Direito;
- Experiência profissional de, no mínimo, 01 ano na área
da disciplina.

A aplicação da lei penal militar no sistema jurídico – art. 1º
à 28 do CPM- Teoria do Crime no CPM (breve paralelo
com a Teoria do Crime no CP) – Art. 38, 39, 40, 42, 43 e 44
e  sua  implicação  no  exercício  da  Autoridade  de  Polícia
Judiciária  Militar.  Crimes  militares  em  tempo  de  paz  –
Interpretação  do  art.  9º  do  CPM  em  face  dos  crimes
militares praticados por militares estaduais- Equiparação a
militar da ativa – arts. 12 e 13 – CPM. Crime militar versus
transgressão disciplinar – Inexistência de  bis in idem - at.
19  do  CPM.-  Conceito  de  superior  –  Art.  24  –  CPM.
Elementos não constitutivos do crime – art.  47 do CPM.
Inimputabilidade penal e concurso de agentes no CPM em
comparação ao CP. Penas principais e fixação da pena –
discussões  iniciais  sobre  a  aplicabilidade  da  Lei  nº
9.099/95 no âmbito da Justiça Militar – execução da pena
na  PMMG.  Circunstâncias  atenuantes  e  agravantes-
Desistência  voluntária,  arrependimento  eficaz,
Continuidade delitiva, concurso formal e material – paralelo
CPM  e  CP.  Suspensão  condicional  da  pena  e  do
livramento  condicional  – análise  comparativa  com o CP-
Penas  acessórias  –  comparação  com  o  CP  e
constitucionalidade do CPM- Dos efeitos da condenação e
das  medidas  de  segurança  –  análise  crítica  em
comparação  ao  CP  e  apontamentos  em  relação  aos
impedimentos para promoção na PMMG. Da extinção da
punibilidade – possíveis reflexos na seara administrativa. 

CFO 2 2

(*) Nos  cursos de graduação e pós- graduação  serão utilizadas as áreas de conhecimento definidas pelo CNPq.
(**) A ementa serve apenas como referência e pode ser alterada de acordo com a demanda institucional.



DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR

PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

-  Policial Militar da PMMG ou civil.
- Titulação mínima: Pós-Graduação Lato Sensu em
Segurança Pública e/ou  na área do Direito.
- Específicos: 
- Bacharelado em Direito;
- Experiência de, no mínimo, 02 (dois) anos na área
de Direito Processual Penal Comum e/ou Militar.

1. Organização judiciária militar. 2. Da lei de processo penal militar
e da sua aplicação. 3. Do Inquérito Policial Militar. 4. Das medidas
preventivas  e  assecuratórias.  5.  Dos  atos  probatórios.  6.
Imunidades e Prerrogativas de Função no Processo Penal Militar.
7. Dos  processos  em espécie  no CPPM.  8. Prática  Processual
Penal Militar.
 

CFO
2

CHO 2

DIREITOS HUMANOS
PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG.
-  Titulação  mínima:  pós-graduação  na  área  de
segurança pública e/ou Direitos Humanos.

- Específicos: 
-  Possuir  Curso  de  Multiplicador  de  Direitos
Humanos.

 

Introdução  aos  Direitos  Humanos  (noções,  definições,
características,  dimensões e conceituações  correlatas  ao tema)-
Atuação  Policial  e  os  Direitos  Humanos-  Noções  da  Diretriz
3.01.05/2010-CG  -  Eixos  Temáticos  em  Direitos  Humanos-
Democracia e Estado de Direito-   A função de aplicação da lei-
Conduta ética na aplicação da lei- Princípios Básicos sobre o Uso
da Força e Armas de Fogo (PBUFAF)- Código de Conduta para os
Encarregados de Aplicação da Lei - - Princípios orientadores para
aplicação efetiva do CCEAL- Súmulas vinculantes nº  11 e 14 e
atuação  policial-  Responsabilidade  do  Estado  decorrente  da
atuação policial- Responsabilidade do Agente público na prática de
atos ilícitos. Captura, detenção, prisão e atendimento às vítimas de
crime - Portaria interministerial  nº 4.226, de 31 de dezembro de
2010 que estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos agentes
de segurança pública- Portaria Interministerial SEDH/MJ nº 2, de
15 de dezembro de 2010 que estabelece as diretrizes nacionais de
promoção  e  defesa  dos  direitos  humanos  dos  profissionais  de
segurança  pública.  O  profissional  de  segurança  pública  e  sua
atuação  frente  aos  Grupos  Vulneráveis,  Minorias  étnicas,
linguísticas e religiosas.

CFO 1 2

CHO 1

(*) Nos  cursos de graduação e pós- graduação  serão utilizadas as áreas de conhecimento definidas pelo CNPq.
(**) A ementa serve apenas como referência e pode ser alterada de acordo com a demanda institucional.



EDUCAÇÃO FÍSICA
PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG ou civil.
-  Titulação mínima: Pós graduação lato sensu na
área da Ed. Física.

- Específicos: Bacharelado em Educação Física ou
a Licenciatura para os que ingressaram no curso de
Educação  Física  até  15/10/2005,  conforme  Nota
Técnica 003/2010 - CGOC/DESUP/SESu/MEC.
- situação regular junto ao CREF;
- experiência em treinamento físico.

Avaliação e Reavaliação diagnóstica- Saúde e
Qualidade  de  Vida  –   Atividade  física,  treinamento  e  Nutrição-
Condicionamento  físico.  Qualidades  físicas  específicas  da
profissão  policial  militar-  Condicionamento  físico.  Conceitos
teóricos  e  práticos  essenciais:  Frequência  cardíaca  e  suas
variações.  Zona alvo  de treinamento.  Agilidade e força máxima.
Aplicação na atividade policial. Condicionamento físico.
Resistência  aeróbia.  Força:  Força  máxima  com  foco  membros
inferiores.  Coordenação motora:  Ginástica Calistênica.  Agilidade:
Deslocamentos e mudanças de direção, Lateralidade- Agilidade e
sua  aplicação  na  atividade  policial.  Velocidade  -  Resistência
anaeróbia.  Flexibilidade:  CORE.  Agilidade:  Deslocamentos  e
mudanças  de  direção,  Lateralidade-  Técnica  de  corrida  de
velocidade. Velocidade em distâncias curtas e médias- Interação
grupal.  Atividades  recreativas.  Jogos  coletivos  e  militares-
Treinamento de Resistência Aeróbia e Anaeróbia, Flexibilidade –
CORE-  Treinamento de Velocidade:  distâncias  curtas e  médias,
100 e 200 metros. Força, Resistência de força com foco membros
superiores e abdômen.

CFO 1 2

CFO 2 3

CHO 1

GESTÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG.
-Titulação mínima:  Pós-Graduação lato sensu em
segurança Pública.
- Específicos: experiência de, no mínimo,  2 ( dois)
anos com gestão de serviços de segurança pública.

Estrutura de Segurança Pública Brasileira prevista na Constituição
Federal  de  1988-  Pressupostos  para  Emprego  da  PMMG-
Estrutura  Organizacional  da  PMMG-  Emprego  Operacional  da
PMMG- Portfólio de Serviços da PMMG.

CFO 2 3

(*) Nos  cursos de graduação e pós- graduação  serão utilizadas as áreas de conhecimento definidas pelo CNPq.
(**) A ementa serve apenas como referência e pode ser alterada de acordo com a demanda institucional.



GESTÃO LOGÍSTICA
 PRÉ-REQUISITO (*) EMENTA  (*) CURSO VAGAS

Policial Militar da PMMG.
-Titulação  mínima: Pós-Graduação  lato  sensu  em
qualquer área do conhecimento.
-  Específicos:  Experiência  de,  no  mínimo,  2  (dois)
anos  em  funções  ligadas  à  Logística  na  PMMG  e
conhecimentos básicos Administração Logística. 

Evolução histórica da logística- Estrutura logística do Estado de
Minas Gerais-Estrutura Logística da PMMG- Papel dos Gestores
da PMMG- Planejamento Estratégico – área logística-Princípios
da Administração Pública - Ciclo de administração de materiais -
incorporação e movimentação de material - escrita patrimonial -
Sistema integrado de administração de materiais e serviços do
estado de minas gerais, siad/portal de compras. 

CHO 2

GESTÃO ESTRATÉGICA
 PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA  (**) CURSO VAGAS

Policial Militar da PMMG.
-Titulação  mínima: Pós-Graduação  lato  sensu em
Segurança Pública e/ou Gestão Estratégica.
-  Específicos:  Experiência  de,  no mínimo,  02 (dois)
anos na área de gestão organizacional.

Conceito  de  Estratégia  --  Gestão  e  Planejamento-  Objetivo,
Indicador e Meta- Estratégia e Tática-- Projeto e Plano de Ação -
evolução do planejamento - abordagem à gestão estratégica -
etapas  do  processo  de  gestão  estrategica  -  metodologia
Balanced Scorecard (BSC) - ferramentas da gestão estratégica -
controle e avaliação - plano estratégico 2016-2019 da PMMG.

CHO 2

GESTÃO DE PESSOAS
 PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA  (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG ou civil.
-Titulação  mínima: Pós-Graduação  lato  sensu em,
pelo  menos,  uma  das  seguintes  áreas:  Segurança
Pública;  Administração;  Economia;  Psicologia  Social
ou Psicologia do Trabalho.
- Específicos:  - Experiência de, no mínimo, 02 (dois)
anos na área de gestão de pessoas.

Importância do capital humano nas organizações -  Liderança  -
Comunicação interpessoal- Motivação - Gestão de equipes.

CHO 2

(*) Nos  cursos de graduação e pós- graduação  serão utilizadas as áreas de conhecimento definidas pelo CNPq.
(**) A ementa serve apenas como referência e pode ser alterada de acordo com a demanda institucional.



GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PRÉ-REQUISITOS. (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG
-Titulação  mínima: Pós-Graduação  lato  Sensu  em
Segurança Pública.
-  Específicos:  Experiência de, no mínimo, 3 (três) anos
em funções na Seção de Orçamento e Finanças da PMMG
ou correlata e conhecimentos em Administração Financeira
e Orçamentária.

Estrutura  e  Funcionamento  dos  Sistemas  Orçamentário  e
Financeiro  do  Estado  e  da  PMMG-  Finanças  Públicas
aplicadas à Atividade Financeira do Estado- O  Orçamento
Público-  Evolução do Orçamento da PMMG – Loa 2008 à
2018- Receita,  Crédito e Despesa e seus desdobramentos
na  PMMG-  Sistemas  de  Grande  Porte-  Compras  e
Contratações Públicas-  Convênios  e Contratos-Tomada de
Contas Especial.

CHO 1

HISTÓRIA DA PMMG
PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

 - Policial Militar da PMMG.
-  Titulação  mínima: pós-graduação lato  sensu  em
Segurança Pública e/ou História.
- Específicos:
- Graduação em  História;
-  Ter  experiência  docente  e  de  pesquisa  em termas de
História da Polícia.

Teoria  e  História  da  Polícia.  Sistemas  Policiais  Europeus-
Sistema Militar Corporativo na América Portuguesa. Polícia
em Minas  nos  séculos  XVIII  e  XIX-  Período  Republicano-
Democratização  do  Brasil  e  o  Policiamento  Profissional-
Governo  Militar  e  a  brecha  policial  na  PMMG-
Redemocratização  e  a  Constituição  de  1988.  Década  de
1990 e o Processo Pedagógico na PMMG. A emergência do
“Militar de Novo Tipo”.

CFO 1 2

INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG.
-  Titulação  mínima:  Pós-Graduação  lato  sensu em
Segurança Pública e/ou Inteligência de Segurança Pública.
-  Específicos:  - possuir  experiência  de,  no mínimo, 01
ano na atividade de inteligência de segurança pública;
- exercer ou ter exercido cargo de chefia de agência de
inteligência do SIPOM ou Assessoria nas seções da DINT.
- possuir o Curso de Gestão da Atividade de Inteligência
ou equivalente de outra Instituição.

Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo (TCMS)-
Noções  gerais  de  Inteligência-  Campos  da  Inteligência-
Fundamentos  doutrinários-  Procedimentos  de  Inteligência-
Procedimentos  de  Contrainteligência-  Operações  de
Inteligência de Segurança Pública. CFO 2 2

(*) Nos  cursos de graduação e pós- graduação  serão utilizadas as áreas de conhecimento definidas pelo CNPq.
(**) A ementa serve apenas como referência e pode ser alterada de acordo com a demanda institucional.



LEGISLAÇÃO APLICADA À ATIVIDADE POLICIAL
PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG ou civil
-  Titulação  mínima: pós-graduação  lato  sensu  na  área  de
Direito.
- Específicos: 

 graduação em direito

Decreto-Lei 3.688/41 - Contravenções Penais  - Lei
9.099/95 - Juizados Especiais - Lei 4.898/65 – Abuso
de Autoridade - Lei 7.716 /89 - Crimes de Preconceito
- Lei  8.072/90 -  Crimes Hediondos - Lei 9.099/95 -
Juizados Especiais- Lei 9.455/97 - Crimes de Tortura
- Lei nº 9.503/97- Crimes de trânsito - Lei 8.069/90 -
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 10741/03-
Estatudo  do  Idoso  - Estatuto  do  Torcedor-  Lei
10.826/03  -  Estatuto  do  Desarmamento  -  Lei
11.343/06 - Lei Antidrogas-  Lei 11.340/06 - Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher.

CFO 2 2

LEGISLAÇÃO JURÍDICA ESPECIAL
PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG ou civil

-  Titulação  mínima: pós-graduação  lato  sensu  na  área  de
Direito.

- Específicos: 
-  graduação em direito

Decreto-Lei  3.688/41  -  Contravenções  Penais   2. Lei
9.099/95 - Juizados Especiais  3. Lei 4.898/65 - Abuso de
Autoridade  4. Lei 9.455/97 - Crimes de Tortura   5. Lei
11.343/06  -  Lei  Antidrogas.  6. Lei  8.072/90  -  Crimes
Hediondos. 7. Lei 7.716/89 - Crimes de Preconceito 8. Lei
11.340/06  -  Violência  Doméstica  e  Familiar  contra  a
Mulher.  9. Lei  8.078/90  -  Código  de  Defesa  de
Consumidor.  10. Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do
Adolescente.  11. Estatuto  do  Idoso.  12. Lei  10.671/03  -
Estatuto  do  Torcedor  13. Lei  10.826/03  -  Estatuto  do
Desarmamento. 14. Lei 12.850/13 - Nova Lei de Combate
ao  Crime  Organizado.  15.  Unidade  XV:  Lei  9.296/96  -
Interceptação  das  Comunicações  Telefônicas.  16.  Lei
12.037/09 - Lei de Identificação Criminal. 17. Lei 7.210/84 -
Lei  de  Execuções  Penais.  18. Lei  7.170/83  –  Lei  de
Segurança Nacional.

CHO 1

(*) Nos  cursos de graduação e pós- graduação  serão utilizadas as áreas de conhecimento definidas pelo CNPq.
(**) A ementa serve apenas como referência e pode ser alterada de acordo com a demanda institucional.



LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL
PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG  
-  Titulação  mínima: pós-graduação  lato  sensu  em
Segurança Pública.
-  Específicos:  -  possuir  experiência,  mínima,  de  01  (um)
ano na área de Recursos Humanos.

Normas Estatutárias- Aquisição, Registro, Cadastro e Porte
de  Arma  de  Fogo-  Assistência  à  Saúde  na  PMMG  -
Indenização  Securitária,  Pensão  Acidentária  e  Auxilio
Invalidez.

CFO  2 3

METODOLOGIA DO ENSINO
 PRÉ-REQUISITOS  (*) EMENTA  (**) CURSO VAGAS

Policial Militar da PMMG ou civil.
-Titulação mínima: Pós-Graduação  lato sensu na área de
educação
- Específicos:
- Graduação em Pedagogia.

Introdução  metodologia  do  ensino  e  aplicabilidade  da
didática  -tendências  pedagógicas  no  contexto
educacional-  sistema  de  ensino  da  pmmg  e  matriz
curricular  da  senasp- educação  por  competências  -
docência  no ensino  superior:  perspectivas  e  desafios-
técnicas de ensino e recursos didáticos-
avaliação da aprendizagem -planejamento educacional.

CHO 2

NATAÇÃO
PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG ou civil.
-  Titulação  mínima: Pós  graduação  lato  sensu em
treinamento desportivo.
-  Específicos:  -  Bacharelado  em  Educação  Física  ou  a
Licenciatura  plena  para  os  que  ingressaram  no  curso  de
Educação  Física  até  15/10/2005,  conforme  Nota  Técnica
003/2010-  CGOC/DESUP/SESu/MEC;  -  situação  regular
junto ao CREF;  experiência comprovada, mínima de 1 ano,
como professor de natação.

Pré-teste (avaliação diagnóstica):  Avaliação do domínio
do  corpo  na  água  (posição  vertical,  ventral  e  dorsal;
Avaliação  do  deslocamento  na  posição  horizontal
(crawl)– Adaptação na água - Flutuação no meio líquido
- - Respiração - Iniciação à pernada do estilo crawl - Ini-
ciação à braçada do estilo crawl . CFO 2 3

(*) Nos  cursos de graduação e pós- graduação  serão utilizadas as áreas de conhecimento definidas pelo CNPq.
(**) A ementa serve apenas como referência e pode ser alterada de acordo com a demanda institucional.



OPERAÇÕES DE CONTROLE DE DISTÚRBIOS
PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG
-  Titulação  mínima: Pós-graduação  lato  sensu  em
Segurança Pública. 
- Específicos
- Curso na Área de Controle de Distúrbios. 
- Experiência de, no mínimo 02 (dois)  anos, em Unidade
desta especialidade.

Apresentação e histórico da atividade de Operações de
Controle de Distúrbios (OCD)- estudo das massas e dos
distúrbios-  aspectos  Jurídicos,  Normativos  e
Doutrinários  afetos  às  atividades  de  OCD-  ações  da
fração  com  responsabilidade  territorial  -  primeiro
interventor em ocorrências com grande aglomeração de
público- operador de controle de distúrbios- técnicas e
táticas de emprego de tropa de choque- planejamento e
operações em eventos.

CFO 2 2

ORATÓRIA
PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG ou civil
-  Titulação  mínima:  pós-graduação  lato  sensu  em
Segurança Pública e ou na área comunicação.
- Específicos:
-formação em Oratória ou fonoaudiologia ou programação-
neurolinguística.
-experiência  de,  no  mínimo,  2  (dois)  anos  na  área  de
comunicação.

Importância da Comunicação- Fundamentos da Oratória
Contemporânea- Combater a inibição e o medo de falar
em  público-  Processo  de  Comunicação  verbal  e  não
verbal-  Aspectos  comunicacionais-  Falar  com
desembaraço e sem constrangimentos- Obter dicas para
ser objetivo e conciso, tanto no exercício da função (voz
de  comando,  entrevistas  e  palestras),  como  na
apresentação de trabalhos acadêmicos e profissionais-
Adquirir  estratégias  para  convencer  e  influenciar
(pressupostos  da  programação  neurolinguística)-
Técnicas comunicacionais aplicadas aos procedimentos
policiais-militares.  Recursos  e  aspectos  lingüísticos-
Impostação vocal-   Falar  de improviso-  Saber  ouvir  e
escutar-  Comunicação  estratégica  e  marketing
comunicacional.

CFO 2 3

(*) Nos  cursos de graduação e pós- graduação  serão utilizadas as áreas de conhecimento definidas pelo CNPq.
(**) A ementa serve apenas como referência e pode ser alterada de acordo com a demanda institucional.



POLÍCIA COMUNITÁRIA
 PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA  (**) CURSO VAGAS

Policial Militar da PMMG 
-Titulação  mínima: Pós-Graduação  lato
sensu  em Segurança Pública.
- Específicos:
-   Curso  de  Multiplicador  em  Polícia
Comunitária;
- Experiência de , no mínimo, 2 (dois) anos,
em  programas  e  projetos  de polícia
comunitária.

CFO1
A  estratégia  de  Polícia  Comunitária  -  Polícia  Comunitária  Internacional
comparada  -  Prática  de  policiamento  comunitário  -  Mobilização  e
Estruturação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública (CONSEP)
- Formas alternativas de resolução de conflitos.

CFO2
Metodologia  de  Resolução de Problema- Prevenção,  fatores de risco,  de
proteção e o impacto desses fatores no policiamento comunitário- Prática de
policiamento  comunitário-  Projetos  de  polícia  Comunitária  na  PMMG-
Policiamento Comunitário nas funções de Comandante de Setor.

CHO 
A  estratégia  de  Polícia  Comunitária  -  Polícia  Comunitária  Internacional
comparada  -  Prática  de  policiamento  comunitário  -  Mobilização  e
Estruturação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública (CONSEP)
- Formas alternativas de resolução de conflitos.  Metodologia de Resolução
de Problema- Prevenção, fatores de risco, de proteção e o impacto desses
fatores  no policiamento  comunitário-  Prática de policiamento  comunitário-
Projetos de polícia Comunitária na PMMG- Policiamento Comunitário  nas
funções de Comandante de Setor.

CFO 1 1
CFO 2 1

CHO 1

PROCESSO DECISÓRIO
PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG

-  Titulação  mínima:  Pós-Graduação  lato
sensu  em Segurança  Pública.  E/  ou   em
Gestão Estratégica.

Planejamento e gestão Institucional. Processo decisório baseado na gestão
do conhecimento. Processo decisório na PMMG. Modelo de Excelência em
Gestão - MEG ® na PMMG. Premissas de Assessoramento. Autoridade e
responsabilidade  nas  atividades  de  Coordenação  e  Controle.  Fluxo  de
informações na cadeia de comando da PMMG.

CFO 2 3

(*) Nos  cursos de graduação e pós- graduação  serão utilizadas as áreas de conhecimento definidas pelo CNPq.
(**) A ementa serve apenas como referência e pode ser alterada de acordo com a demanda institucional.



PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG 
-Titulação  mínima: Pós  graduação  lato
sensu em Segurança Pública.
- Específicos: 
- Experiência de , no mínimo, 2 (dois) anos,
na área de Recursos Humanos.

Processo  e  Procedimento  Administrativo:  princípios  e  fases  do  processo
disciplinar- Causas de absolvição e de justificação e ônus da prova- Processos
e procedimentos sigilosos-  Notícias em geral e seu processamento: dever de
comunicar e investigar- Relatório de Investigação Preliminar (RIP)- Dos Atos
Probatórios  em  Processos  Administrativos  -  Sindicância  Administrativa
Disciplinar  (SAD)- Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade–
CEDMU.

CFO 2 2

PSICOLOGIA
 PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA  (**) CURSO VAGAS

Policial Militar da PMMG ou civil
-Titulação  mínima: Pós-Graduação  lato
sensu na área de psicologia.
- Específicos:
- Graduação em psicologia.

Psicologia enquanto ciência e seu objeto de estudo - Subjetividade Humana -
Conceito de percepção- Percepção social - Distorções da percepção e tomada
de  decisão  -  Processo  da  socialização  e  entrada  na  cultura-  Agências  do
controle  social  do comportamento-   Características dos Grupos.  Interação e
Influência Social- Saúde mental- saude mental no trabalho - Psicopatologia do
trabalho e especificidades da atividade policial-militar - Estresse crônico,  burn
out e estresse pós-traumático. Alcoolismo.

CHO 2

REDAÇÃO OPERACIONAL/PRODUÇÃO TEXTUAL POLICIAL
PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG 
-  Titulação  mínima: Pós-Graduação  lato
sensu na área de Letras
- Específicos: 
- Graduação em Letras.
- Experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos na
docência  de  disciplinas  relacionada  à
produção de textos institucionais ou em cursos
de formação profissional na PMMG.

Aspectos  gerais  sobre  a  produção  de  textos-  Redação  Oficial:
Conceito;Características  da  Redação  oficial-  Gêneros  textuais:  Boletim  de
Ocorrência  no  módulo  REDS;  Termo  Circunstanciado  de  Ocorrência;
Requerimento;- Ofício; Comunicação Disciplinar.

CFO 1 2

CHO 2

(*) Nos  cursos de graduação e pós- graduação  serão utilizadas as áreas de conhecimento definidas pelo CNPq.
(**) A ementa serve apenas como referência e pode ser alterada de acordo com a demanda institucional.



SISTEMAS INFORMATIZADOS DA PMMG
PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG
Titulação  mínima:  Pós  graduação  lato
sensu em Segurança Pública  e/ou Ciência
da Computação.
- Específicos: 
-  conhecimentos  teóricos  e  práticos  a
respeito da organização de TI no âmbito da
PMMG..
- experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos
na área de tecnologia e sistemas da PMMG.

Introdução aos Sistemas Informatizados:  A utilização da tecnologia na
Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG;  Dicas de segurança em uma rede;
Políticas de Segurança da Informação utilizadas na PMMG- Linux e Office-
IntranetPM  e  MailPM-  Sistemas  e  aplicativos  da  atividade  operacional-
Implantação de tecnologias na PMMG.

CFO 1 2

TÉCNICA MILITAR BÁSICA
PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

-  Policial  Militar  da  PMMG  ou  Militares  das
Forças Armadas.
-Titulação  mínima:  Pós graduação lato  sensu
em qualquer área do conhecimento.
- Específicos: 

Ter realizado curso ou disciplina na área de
Técnica Militar Básica.

Generalidades-  Terreno-  Orientação  e  campanha-  Utilização  do Terreno-
Proteção do Combatente- Missões Individuais- Planejamento e Preparação-
Conduta de Patrulha- Patrulha Policial Militar.

CFO 1 2

TÉCNICA POLICIAL-MILITAR
PRÉ-REQUISITOS (*) EMENTA (**) CURSO VAGAS

- Policial Militar da PMMG
-  Titulação  Mínima: Pós-Graduação  lato
sensu em qualquer área do conhecimento.
- Específicos: 
- Experiência de, no mínimo, 3( três) anos
na atividade-fim.

Preparo Mental  -  Avaliação de Riscos-  Pensamento Tático-   Intervenção
Policial-  Processo  de  Comunicação-   Uso  de  Força-  Comunicação
Operacionais-Técnicas e Táticas Policiais- Abordagem a Veículos

Conteúdo CFO2:
Sobrevivência Policial- Blitz Policial- Policiamento de Trânsito- Abordagem a
Veículos- Escoltas Policiais e Conduções Diversas.

CFO 1 2

CFO 2 2

(*) Nos  cursos de graduação e pós- graduação  serão utilizadas as áreas de conhecimento definidas pelo CNPq.
(**) A ementa serve apenas como referência e pode ser alterada de acordo com a demanda institucional.



(*) Nos  cursos de graduação e pós- graduação  serão utilizadas as áreas de conhecimento definidas pelo CNPq.
(**) A ementa serve apenas como referência e pode ser alterada de acordo com a demanda institucional.



ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES - APM - 001/2018

ANEXO F 
 FICHA DE ANÁLISE DO CURRÍCULO

( )AUXILIAR I ______________________________________________________________ (nome)

( ) AUXILIAR II _____________________________________________________________ (nome)

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PONTOS

1. Titulação

(14 pontos no máximo)

1.1 ( ) Doutorado na área do conhecimento
da disciplina.

14

1.2 ( ) Doutorado em área diversa. 13

1.3 ( )  Mestrado na área do conhecimento
da disciplina.

12

1.4 ( ) Mestrado em área diversa. 11

1.5 ( )Pós-Graduação Lato Sensu na área
do conhecimento da disciplina.

10

1.6 ( )Pós-Graduação Lato Sensu em área
diversa

9

2. Experiência docente (sala de aula) na
Educação Superior 

Contará somente experiência acima de 02
(dois) anos

(18 pontos no máximo)

2.1 ( ) mais de 10 anos 18

2.3 ( ) Acima de 04 até 10 anos. 16

2.4 ( ) Acima de 02 anos até 04. 10

3. Experiência técnico-profissional que
guarde relação com a disciplina.

(18 pontos no máximo)

3.1 ( ) mais de 10 anos 18

3.2 ( ) mais de 03 até 10 anos 14

3.3 ( ) mais de 01 até 03 anos 10

Pontuação total máxima: 50 pontos. Pontuação total do candidato: _____________

Informações Adicionais do candidato:
( ) Civil 
( ) Militar Posto/grad: ______________ 

__________________________________________
(Nome e assinatura do membro da Subcomissão)

_________________________________
(Nome e assinatura do membro da Subcomissão)

 



ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES - APM - 001/2018

ANEXO “G”
FICHA DA BANCA DE AVALIAÇÃO DIDÁTICA

DISCIPLINA:                                                                                      CANDIDATO: 

DATA:    /    /       HORÁRIO INICIO: HORÁRIO TÉRMINO:

MEMBROS DA BANCA:

1º

2º

- A banca avaliadora deverá emitir a nota e justificá-la no campo do respectivo critério, podendo utilizar
o verso desta ficha, se necessário. 
-  O professor  deverá apresentar  o plano de aula impresso à banca e providenciar todo o material
didático necessário à sua exposição.

CRITÉRIOS 
QUANTIDADE DE PONTOS

 MÁXIMA  OBTIDA

PLANO DE AULA

objetivos: clareza, coerência e adequação ao desenvolvimento do
tema.

5

conteúdo: coerência  na  subdivisão  dos  temas-  adequação  do
conteúdo ao tempo disponível

5

abordagem metodológica: exequibilidade, organização e seleção
do material didático adequado ao tema, inovação e criatividade 

5

referências: atualidade,  adequação  do  número  de  referência  ao
tema, observância a  ABNT. 

5

SUBTOTAL A 20

DESENVOLVIMENTO DA AULA

1- Apresenta o tema e os  objetivos da aula 8

2-  Apresenta  durante  a  aula  uma  sequência  lógica  das  ideias,
abordando  os  principais  elementos  da  temática  com  domínio,
clareza e objetividade.

8

3-  Utiliza  de  exemplos,  analogias  e  aplicações  no  contexto  da
atividade de polícia.

8

4- Utiliza de maneira adequada o vocabulário e termos técnicos. 8

5-  Utiliza  de  metodologias  adequadas  ao  tema  -  apresenta
habilidade e segurança  no uso dos recursos didáticos escolhidos
para a aula- Qualidade do material didático apresentado durante a
aula.

8



DISCIPLINA:                                                                                      CANDIDATO: 

6-  Ao final da aula consolida as ideias principais. 8

7- Aponta estratégia de avaliação da aprendizagem pertinente ao
objeto de estudo da aula desenvolvida.

8

8- Durante a aula  houve uma adequada  distribuição do conteúdo
ao tempo ( tempo de exposição conforme definido no edital

8

9- Autocontrole- Dicção clara e fluente -   Boa entonação de voz-
postura e gestos adequados. 

8

10- Cumprimento das etapas da aula: introdução- desenvolvimento-
atividade de fixação e conclusão, e abertura para indagações.

8

SUBTOTAL B 80

TOTAL DIDÁTICA ( A+B)  100

Observações da Banca se houver: 

_______________________________________________________
Avaliador 01

_______________________________________________________
Avaliador 02



ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES - APM - 001/2018

ANEXO “H”
MODELO DE RECONSIDERAÇÃO DE ATO/RECURSO

RECORRENTE
Nome completo:

(    ) civil   (    )Militar    P/G:

Disciplina para a qual que se candidatou:

Requer revisão da nota obtida na seguinte fase do processo:

(     ) Primeira Fase (Currículo) (     )Segunda Fase (Banca).

Data:

Item Combatido (Descrever o item combatido e a nota aplicada pela comissão/banca)

Tese  Recursal  (Apresentar  as  argumentações  ponto  a  ponto,  considerando  os  critérios
previstos neste edital)

Do Pedido (Descrever objetivamente a reconsideração solicitada)

ASSINATURA DO CANDIDATO:



ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES - APM - 001/2018

ANEXO I

DECLARAÇÃO 

Eu,  n.__________, P/G___________,  nome ____________________________________,

declaro  que  estou  ciente  de  que  o  n.__________,  P/G_______________________,

nome____________________________________________,  lotado  na  Unidade

_______________, se candidatou à docência na APM podendo vir a lecionar nos dias e

horários solicitados pelo Centro/Escola, conforme Quadro de Trabalho Escolar.

___________________________________________

Chefe Direto do Policial Militar

(Assinatura) 


